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Selskabsmeddelelse nr. 2022-05 4. marts 2022 
 
Investering i førende vækstplatform i Kina 
 
 
Demant har gennemført købet af 20 % af aktierne i ShengWang, som er et førende netværk af høreklinikker i Kina 
med omkring 500 butikker over hele landet. Investeringen gør det muligt for Demant at styrke sin position yderli-
gere i det store, hurtigtvoksende kinesiske marked for høreapparater, hvor ShengWang har store ambitioner om 
fortsat ekspansion. Med en stærk ledelse, en veletableret organisation og skalérbare processer udgør Sheng-
Wang en fremragende vækstplatform i de næste mange år. 
 
Demant og ShengWang arbejder i tæt fællesskab på at gennemføre en transaktion vedrørende købet af de reste-
rende 80 % af ShengWang inden udgangen af H1 2022, hvor detaljerne omkring den finansielle effekt af transakti-
onen vil blive offentliggjort. 
 
ShengWang blev grundlagt i 1998 og har i mange år – og især efter introduktionen af Philips Hearing Solutions – 
været en værdsat samarbejdspartner for Demant-koncernen takket være stærke relationer med vores Hearing 
Aids-forretningsområde. I dag har ShengWang mere end 1.300 medarbejdere, der servicerer det hurtigtvoksende 
kinesiske marked for høreomsorg, som forventes at opleve tocifrede årlige vækstrater i de næste mange år som 
følge af den demografiske udvikling og en gradvist stigende penetrationsrate. 
 
Som en del af investeringen i ShengWang er Niels Wagner, President for Demants Hearing Care-forretningsom-
råde, indtrådt i selskabets bestyrelse.  
 
Isoleret set vil det gennemførte køb af 20 % af aktierne i ShengWang kun have meget begrænset finansiel indvirk-
ning på koncernen, hvorfor koncernens forventninger til 2022 er uændrede. Den planlagte fuldstændige akkvisition 
af ShengWang vil medføre fuld finansiel konsolidering, og som nævnt ovenfor vil den finansielle effekt af en sådan 
konsolidering blive offentliggjort, når transaktionen er gennemført. 
 
 
 
Yderligere information: 
Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør 
Telefon +45 3917 7300 
www.demant.com  

Øvrige kontaktpersoner: 
René Schneider, CFO 
Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations 
Peter Pudselykke, Investor Relations Officer 
Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations 
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